
Medior visual / UI designer
32-40 uur per week

Het is eigenlijk vrij simpel. Visual- en UI design zitten in je DNA. Dat komt omdat je de afgelopen 5(+) jaar
bezig bent geweest met het creëren en tot leven brengen van merken en het ontwerpen van strakke en
vernieuwende interfaces voor apps en websites. Op dit moment zijn we op zoek naar iemand die
dedicated voor één van onze grote opdrachtgevers komt werken.

Met jouw creativitiet en perfectionisme zorg je ervoor dat alles wat jij maakt on point is. Met een
nieuwsgierige blik kijk je altijd naar hoe het beter kan.

Je zet concepten en user flows om in een design dat er niet alleen waanzinnig uitziet maar ook echt
werkt. Dat moet wel, want je wordt medeverantwoordelijk voor één van onze grote projecten. Je hebt
een heldere visie over je werk en neemt collega’s en opdrachtgevers hierin mee dankzij je duidelijke
communicatie.

Je rol binnen Bravoure is er eentje met veel zelfstandigheid en vrijheid. Je bent gewend om in een
multidisciplinair team te werken. Zo zal je dag bestaan uit: sparren met designers over je
designoplossingen, overleg met development, het uitwerken van designs. Snel schakelen met de
product owner en je prototype glansrijk presenteren aan je team.  Alles met als doel dat het eindproduct
minstens zo goed is als jouw design. Je kan veel zelf bepalen, maar je hebt altijd iemand om te sparren.
Je drive om een merk verder te brengen inspireert het team en onze opdrachtgevers.

Wij hebben er nu al zin in!

Wat verwachten wij van jou?

● Passie voor, kennis en ervaring in visual design en UI
● Je hebt ervaring met scrum en kunt samenwerken in multidisciplinaire teams
● Plus als je ervaring hebt met online product design. Denk hierbij aan de ontwikkeling voor zowel

website, app en TV.
● Ervaring met prototyping tools zoals Figma, Principle of InVision
● Kennis van motion design en design systems zijn welkom
● Minimaal 5 jaar werkervaring als digital designer / visual designer
● Je kunt in concepten denken en ideeën supersnel visualiseren en omtoveren tot een interactief

prototype



● Je bent open en ambitieus. Je hebt humor en doorzettingsvermogen.
● Een sterk portfolio met visie en focus op digital
● Je bent mega handig in Figma en de Adobe pakketten
● Focus op eigen ontwikkeling op het gebied van user interface, design en UX
● HBO/WO werk- en denkniveau
● Vloeiend in Nederlands en Engels (lezen, spreken en schrijven)
● En een dikke Spotify playlist :)

Dit mag je van ons verwachten
● Een ambitieus en internationaal team in hartje Amsterdam
● Marktconform salaris, afhankelijk van je ervaring en vaardigheden
● Een aansprekend project voor een internationale oprdrachtgever
● Gezamenlijke lunch, conferenties, vrijdagmiddagborrels en teamdagen
● Hybride werken mogelijk (60/40 regeling)
● Een pensioenregeling van A.S.R. o.b.v. beschikbare premie met een eigen bijdrage van 50%
● Persoonlijk afgestemd opleidingsbudget
● Apple hardware

Wie zijn wij?
Bravoure is een digital first agency, gespecialiseerd in de strategie en creatie van merken, digitale
identiteiten en online platformen. We worden enthousiast van (complexe) digitale producten die we voor
gebruikers simpel en gebruiksvriendelijk maken. Dit doen we met een compact team van zo’n 35
gedreven en ervaren strategen, ontwerpers en developers. We werken voor ambitieuze opdrachtgevers
zoals Paradiso, KWF Kankerbestrijding, International Theater Amsterdam, Change Inc. en Amsterdam
Dance Event. We bieden een plek waar je jezelf kunt ontwikkelen zonder de bureaucratie van een groot
bureau. We hebben een gezellige en open werksfeer en doen niet aan mooie maatpakken en jargon. Wat
we wel doen is hard werken, veel lachen en uitgebreid lunchen. Daarnaast klinkt er altijd wel goede
muziek door ons kantoor, dat zich bevindt in hartje Amsterdam.

Herken je jezelf of je beste vriend(in)?

Deel deze vacature met hem/haar of stuur je CV, portfolio en motivatie naar

https://bravoure.homerun.co/medior-ui-visual-designer/nl/apply

We horen graag van je!

https://bravoure.homerun.co/medior-ui-visual-designer/nl/apply

